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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ     ΣΕΥΠ

• Ιστότοπος: http://wwwlib.teiep.gr

• Νέος κατάλογος

• Κατάλογος: http://opac.seab.gr/

• Διεύθυνση: 4ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 45555

• Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη  8.30-18.30

Παρασκευή           8.30-15.30 

• Επικοινωνία: τηλ.: 26510 50763/4

• email:      library@ioa.teiep.gr

• Facebook:   Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

http://wwwlib.teiep.gr/
http://opac.seab.gr/
mailto:library@ioa.teiep.gr


Το υλικό της βιβλιοθήκης

 Βιβλία (10.000 τίτλοι) σε θέματα: 

 Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Προσχολική 
εκπαίδευση, Νοσηλευτική, Ιατρική, Λογοθεραπεία, Παιδιατρική, 
Λογοτεχνία κλπ. 

 Πτυχιακές εργασίες (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή)

 Πληροφοριακό υλικό:

 Λεξικά ελληνικής αγγλικής και γαλλικής κυρίως γλώσσας Παιδαγωγική 
Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό

 Λεξικά τέχνης, πληροφορικής, ιατρικής, ψυχολογίας και ψυχικής 
υγείας



Έντυπα περιοδικά 

 Σύγχρονο Νηπιαγωγείο (κατασκευές)

 Λόγια Παιδαγωγών (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών)

 Διαδρομές (λογοτεχνία)

 Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού (κατασκευές)

 Παιδί και Έφηβος (Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής
Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου)



Έντυπα περιοδικά 

 Επιστήμες Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

 Ψυχολογία (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία)

 Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού (περιοδικό της Ελληνικής 
επιτροπής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής –ΟΜΕΡ)

 Zero to Three (National Center of Infants)

 YC young children (National Association for the education of young 
children)



Εξοπλισμός 

 Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 10 Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 Ασύρματο Wi-Fi για σύνδεση στο διαδίκτυο με τα δικά σας 
ηλεκτρονικά μέσα

 Φωτοτυπικό μηχάνημα (ασπρόμαυρο)- κάρτα των 3 ευρώ 

 Σάρωση (scanner) -χωρίς χρέωση



Υπηρεσίες 

 Δανεισμός 3 βιβλία- 15 μέρες + 1 εβδομάδα

 Δεν δανείζονται Περιοδικά

 Άτλαντες

 Πτυχιακές

 Λεξικά 

 Υλικό που κρίνει η β/κη ότι θα παραμένει στο χώρο

 Διαδανεισμός ΑΕΙ-ΤΕΙ πανελλαδικά (χρέωση) 

 Συλλογικός κατάλογος www.unioncatalog.gr



 ΕΚΤ www.ekt.gr Παραγγελίες άρθρων, αναζήτηση στο συλλογικό κατάλογο 
περιοδικών

 Κρατήσεις βιβλίων 

 Πληροφορίες και βιβλιογραφία

http://www.unioncatalog.gr/
http://www.ekt.gr/


Ηλεκτρονικός κατάλογος



Ηλεκτρονικός κατάλογος

Όρος 

αναζήτησης

Επιλογή 

ιδρύματος



Ηλεκτρονικός κατάλογος-αποτελέσματα



Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου



Αναζήτηση με λέξεις- κλειδιά



Open Archives



Κάλλιπος



Επιστημονική βιβλιογραφία- Σημαντικοί όροι 

• Database (Βάση δεδομένων): Συλλογή δεκάδων άρθρων από χιλιάδες 
επιστημονικά περιοδικά

• Abstract (περίληψη) στην αρχή κάθε άρθρου 

• Citation : Πληροφορίες για ένα άρθρο όπως ο συγγραφέας, το έτος 
δημοσίευσης, ό τίτλος, το όνομα του περιοδικού, το τεύχος, οι σελίδες.

• Impact factor:  συντελεστής απήχησης περιοδικών από το μέσο όρο των 
αναφορών των άρθρων του περιοδικού τα 2 τελευταία έτη

• H-index : δείκτης αξιολόγησης έργου συγγραφέα (ο μεγαλύτερος αριθμός 
άρθρων που έλαβαν τουλάχιστον το ίδιο αριθμό αναφορών π.χ. H-index: 
12 δηλώνει ότι από το σύνολο των άρθρων του συγγραφέα, 12 από αυτά 
έχουν λάβει τουλάχιστον 12 αναφορές το καθένα



HEAL-LINK

 http://www.heal-link.gr/

 Ανάγκη για συνεργασία και  δικτύωση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών 

 Καθιέρωση κοινής πολιτικής, στις συνδρομές των περιοδικών (έντυπων 
και ηλεκτρονικών) μεταξύ των μελών, με σκοπό την ορθολογική 
ανάπτυξη των συλλογών των περιοδικών την εξοικονόμηση πόρων και 
την πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό πηγών για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών των 
συμμετεχόντων Ιδρυμάτων

http://www.heal-link.gr/


HEAL-LINK



HEAL-LINK



HEAL-LINK αλφαβητική αναζήτηση



HEAL-LINK εκδότες

 Cambridge University Press

 Elsevier (Sciencedirect)

 Emerald (MCB)

 Lippincott Williams & Wilkins

 Oxford University Press

 PsycARTICLES (APA)

 Sage

 Springer

 Taylor & Francis

 Wiley InterScience

 Wilson

http://journals.cambridge.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi
http://www.oxfordjournals.org/
http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://hwwilsonweb.com/cgi-bin/auto_login.cgi


Εκδότες Heal-link



 http://www.emeraldinsight.com/series/aeedc

http://www.emeraldinsight.com/series/aeedc


Βάσεις δεδομένων με βιβλιογραφικές αναφορές

 Ο αντίκτυπος του έργου ενός συγγραφέα  
καταγράφεται, με την παράθεση των αναφορών 
που έχουν γίνει στο έργο του. Η αναζήτηση και ο 
εντοπισμός των αναφορών τρίτων στο έργο 
του/της  γίνεται με τη χρήση ειδικών εργαλείων 
που κάποιες μηχανές αναζήτησης όπως η Scopus, 
το Web of Science, η Google Scholar, 
περιλαμβάνουν.



Scopus 

 Εργαλείο εύρεσης επιστημονικών δημοσιεύσεων
και βιβλιογραφικών αναφορών σε άρθρα και
συγγραφείς σε περισσότερους από 15.000 τίτλους
από το 1996. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση
και με το όνομα του ιδρύματος π.χ. University of
Ioannina. Είναι συνδρομητικό και έχουμε
πρόσβαση μόνο από τη σελίδα της βιβλιοθήκης



Scopus (affiliation searching)



Scopus - Αναζήτηση με φράση και τελεστή Boolean AND



Scopus- Αποτελέσματα αναζήτησης

22 αποτελέσματα 

χωρίς το sleep 181 

αποτελέσματα

Φίλτρα για περιορισμό

στα αποτελέσματα



ERIC

 Educational Resources Information Center (ERIC) πρόσβαση σε  
βιβλιογραφία εκπαιδευτικών θεμάτων. 

 U.S. Department of Education. (1966)

 Είναι η μεγαλύτερη ΒΔ στον κόσμο σε εκπαιδευτικά θέματα

 1.110 περιοδικά και δημοσιεύματα όπως ερευνητικά άρθρα, οδηγοί, 
κυβερνητικές αναφορές, διαλέξεις κλπ.

 Διαθέσιμη από την ιστοσελίδα (http://eric.ed.gov/)  και από την 
εμπορική πλατφόρμα της εταιρείας  EBSCO. 

http://eric.ed.gov/


ERIC- Τρόποι αναζήτησης

 Αναζήτηση με τελεστές Boolean AND-OR

 Αναζήτηση με εισαγωγικά 

 Αναζήτηση με το σύμβολο +

 Αναζήτηση με το σύμβολο –



ERIC

Αναζήτηση με 

τελεστές

Boolean OR 

AND

Αποτελέσματ
α από 

αξιολογημένε
ς πηγές

Πλήρες 
κείμενο



ERIC- Αναζήτηση 



ERIC- Αναζήτηση σαν φράση με εισαγωγικά



ERIC- Αναζήτηση με το σύμβολο + και τίτλο



ERIC- Αναζήτηση με το σύμβολο - και όρο



Αναζήτηση πληροφορίας

 Η αναζήτηση πληροφοριών απαιτεί υπομονή και χρόνο.

 Εκμεταλλευτείτε τις ΒΔ της βιβλιοθήκης για υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες

 Ζητήστε τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού της βιβλιοθήκης

 Παρακολουθείστε τα σεμινάρια της βιβλιοθήκης

 Οι κατάλληλες λέξεις-κλειδιά είναι απαραίτητες για μια πετυχημένη 
αναζήτηση


